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ABITURIENCI –
ROCZNIK 2016
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
klas maturalnych (29.04) było okazją
do podziękowań i wyróżnień dla 122
abiturientów kończących trzyletni
okres nauki w naszej szkole. Dyrektor
Zespołu Szkół, pani Barbara Przeradzka – Martko, podkreśliła w swoim
wystąpieniu wkład każdego z absolwentów w tworzenie klimatu i historii
szkoły. Podziękowała za entuzjazm,
młodzieńczy zapał, szacunek i okazane
zaufanie. „ Będziemy wspominać Was
z sentymentem, jako ludzi wrażliwych,
mądrych i zaangażowanych społecznie.
Nie traćcie wiary we własne siły i możliwości oraz pamiętajcie, że o wielkości
człowieka decyduje obok wiedzy także
to, co ma w sercu. Zachowajcie młodzieńczą świeżość, ciekawość świata
i nie rezygnujcie z marzeń” - powiedziała pani Dyrektor. Słowa uznania
skierowano także do rodziców. Za
mądrość w kierowaniu rozwojem dzieci, za wspieranie ich uzdolnień oraz za
to, że byli dobrymi partnerami we
wspólnych przedsięwzięciach. Również nauczycielom podziękowano za
odpowiedzialność i wysiłki włożone
w wychowanie i przygotowanie
uczniów do egzaminu dojrzałości.
Władzom powiatowym podziękowano
za wsparcie, zrozumienie potrzeb
i wiarę w możliwości szkoły. Do podziękowań i życzeń na zbliżających się
egzaminach dołączyli również: starosta
nowomiejski – pan A. Ochlak, przewodnicząca Rady Rodziców – pani
M. Szaładzińska, rodzice naszych
tegorocznych absolwentów oraz nauczyciele.
Oprawę
artystyczną
uroczystości zapewnili, tradycyjnie,
uczniowie klas drugich. (Red.)

WYRÓŻNIENI I UHONOROWANI

Tegoroczni abiturienci z najwyższą średnią: Adrianna Zalewska, Kinga Labunets, Agata Patalon, Adrianna Dąbkowska, Marta Domżalska, Daria
Mikczyńska, Aleksandra Bączek, Wiktoria Rogozińska, Mateusz Czapliński,
Patrycja Rzepka, Radosław Ostrowski, Wioletta Rutecka, Joanna Zagórska,
Angelika Łabendzka (LOdd). Gratulujemy. (Fot. arch.)

Uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy wyróżnili się najwyższą średnią
ocen (co najmniej 4,75) w bieżącym roku szkolnym. Gratulujemy. (Fot. J.G.)
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● Nowomiejskie

Nagrody
Artystyczne

INFORMACJE
●

Prof. Zyta Gilowska
1949 – 2016

4 kwietnia br. zmarła absolwentka naszego liceum (1967)
Z.Gilowska – Napolska. Urodzona w naszym mieście ekonomistka, wicepremier, minister finansów, posłanka na
Sejm RP, członkini RPP. 2.11.
2003 odwiedziła naszą szkołę.

3 czerwca br. w dniu Pracownika Kultury, burmistrz Nowego Miasta Lub. oraz przedstawiciele samorządu miejskiego
spotkali się z działaczami,
animatorami kultury oraz młodzieżą uzdolnioną artystycznie.
Dziękując na różnorodne dokonania artystyczne w 2015
roku, wyróżniono łącznie 65
osób. Wielu z nich to uczniowie naszego Zespołu Szkół.
Gratulujemy.
●

Dzień Europejski

Coroczny festyn szkolny miał
na celu przybliżenie państw
leżących w Europie, a zwłaszcza tych należących do Unii
Europejskiej. Klasy pierwsze
oraz drugie przygotowały prezentację wybranego przez siebie państwa, uwzględniając
jego charakterystyczne elemen-

●

● Najlepsi z ortografii

W powiatowym konkursie
ortograficznym „O złote pióro
starosty” w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych
dwoje
naszych uczniów: Katarzyna
Dembińska z kl. IIId LO oraz
Dagmara Urbańska z kl. II d
LO zajęły odpowiednio drugie
i trzecie miejsce. Zwycięzcą
został Sebastian Pawłowski
z ZSZ w Kurzętniku. Gratulujemy.
● Zielone Piekło –
przyrodniczo - kulturowe
aspekty podboju Amazonii

OTWARCI NA
GIMNAZJALISTÓW
ty, takie jak: symbole narodowe, stroje, potrawy, muzykę,
gospodarkę, politykę itp. Najlepiej zaprezentowała się klasa
II c LO reprezentująca Niemcy.
Nagrodą było klasowe wyjście
na kręgle. Gratulujemy.

Uczniowie z okolicznych gimnazjów rokrocznie odwiedzają naszą
szkołę, zapoznając się z ofertą edukacyjną i profilami kształcenia.
Uczestniczą również w różnych
warsztatach i spotkaniach oraz
zapoznają się z bazą materialną
i techniczną szkoły, w której – być
może – będą się w przyszłości
uczyć.

● W rocznicę powstania

w warszawskim getcie

Nasi uczniowie zorganizowali
wśród
mieszkańców miasta
i społeczności szkolnej akcję
„żonkile” ku pamięci tych,
którzy zginęli w krwawo stłumionym powstaniu w warszawskim getcie w 1943 roku.
Goniec Nowomiejski – nr 45
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Nasza absolwentka, pani dr
Magdalena
ZiółkowskaKuflińska z UAM w Poznaniu,
odwiedziła naszą szkołę i wygłosiła wykład dla zaproszonych gości (m.in. z UTW) oraz
zainteresowanych
uczniów,
którzy w ramach innowacji
metodycznych realizują rozszerzony program nauczania biologii. Pani Magda wdziękiem
i pasją badacza opowiadała
o swoim pobycie w Ameryce
Południowej, swoich pasjach,
które zaczęły się kiedyś tutaj
w liceum oraz pracy naukowej
na uniwersytecie.
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NOWY SAMORZĄD SZKOLNY
24 maja br. w naszej szkole odbyły się wybory na
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
Nową przewodniczącą, z przeważającą liczbą
głosów (53), została Kornelia Fimiarz z Brzozia
Lubawskiego. W związku z tym, iż Kornelia będzie
nową reprezentantką młodzieży, warto ją bliżej
poznać, a także zaznajomić się z jej planami oraz
współpracownikami.

(Fot. arch.)

Paulina (P.): Witaj Kornelio. Powiedz nam, jak
zareagowałaś na wygraną?
Kornelia (K.): Byłam bardzo pozytywnie
zaskoczona. Wiem, że będzie to dla mnie duża
odpowiedzialność i nowe wyzwanie, któremu, mam
nadzieję, podołam w nadchodzącym roku.
P.: Będziesz nową reprezentantką młodzieży
uczącej się w Norwidzie. Opowiedz nam coś
o sobie, z pewnością wszyscy chcieliby Cię bliżej
poznać.
K.: Jestem uczennicą klasy I c LO. Bardzo lubię
przedmioty ścisłe, przede wszystkim matematykę.
W wolnym czasie czytam książki, oglądam filmy
oraz spotykam się ze znajomymi. Interesuję się
muzyką. Gram na pianinie i gitarze. Od dzieciństwa
trenowałam taniec. Niestety, niedawno z przyczyn
niezależnych ode mnie musiałam przerwać. Nie
chciałabym mówić o swoich cechach, ponieważ
trudno jest mi oceniać samą siebie. Mam tylko
nadzieję, że dam się poznać z jak najlepszej strony.
P.: Jakie masz plany związane ze szkołą? Chcesz
wprowadzić jakieś zmiany czy po prostu
udoskonalić dotychczasowe przedsięwzięcia?

K.: Nie chcę zmieniać niczego samodzielnie
ponieważ samorząd uczniowski to zespół, który
powinien współpracować. Chociaż plan pracy
samorządu ustalany jest we wrześniu, mamy kilka
nowych pomysłów dotyczących konkursów
międzyklasowych czy imprez szkolnych. Chcemy
także kontynuować dotychczasowe działania
obecnego samorządu. Z chęcią wysłuchamy
pomysłów uczniów i w miarę naszych możliwości
postaramy się je urzeczywistnić. Nie chciałabym
składać obietnic bez pokrycia, ponieważ zdaję sobie
sprawę, że nie wszystkie plany można zrealizować.
Mam nadzieję, że to, co uda nam się zrobić spotka
się z dużym entuzjazmem ze strony uczniów.
P.: Powiedziałaś, że samorząd składa się z kilku
osób. W związku z tym mogłabyś przedstawić
nam swoich przyszłych współpracowników?
K.: W skład samorządu wejdą: Oliwia Olęcka,
Klaudia Gaudecka oraz Zuzia Mówińska.
P.: Dlaczego akurat te osoby?
K.: Z Oliwią chodzę do klasy i myślę, że zdążyłam
już troszkę ją poznać. Jest osobą bardzo kreatywną
i pomysłową. Proponowała już wiele rozwiązań, co
do pracy przyszłorocznego samorządu. Będzie
pełniła funkcję zastępcy i na pewno wypełni to
wzorowo. Nowym skarbnikiem zostanie Klaudia
z klasy Ib. Miałyśmy okazję współpracować
i wiem, że jest osobą nie tylko godną zaufania, lecz
także zorganizowaną. Dobrze czuje się w zadaniach
wymagających od niej wykorzystania umiejętności
organizacyjnych i z pewnością spełni moje i nasze
oczekiwania.. Sekretarzem będzie Zuzia. Znamy się
nie od dziś i jestem przekonana, że świetnie
sprawdzi się w tej roli. Jest kreatywna,
sumienna i pracowita, a takich osób właśnie
potrzebujemy. Ponadto jest ona utalentowana
plastycznie, więc nie będziemy musiały martwić się
o stronę estetyczną imprez szkolnych.
P.: Dziękujemy za udzielenie nam odpowiedzi na
tych kilka pytań. Życzymy samych
sukcesów!

Wywiad: Paulina Strzyżewska

(Fot. J.G.)
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OTWARCI NA
MATEMATYKĘ
Kwiecień i maj to miesiące, w których młodzież,
często z pomocą rodziców, podejmuje decyzje co
do dalszego kształcenia. Wybór odpowiedniej
szkoły poprzedzają zwykle rozmowy, spotkania,
wizyty, analiza własnych możliwości oraz plany na
przyszłość. Nasza szkoła może zaoferować kilka
profili kształcenia ogólnego, dających solidną
podstawę do studiów wyższych. Dobre świadectwo
dojrzałości ma tu swoją wagę i znaczenie. Bogata
jest również oferta zajęć pozalekcyjnych;
literackich, artystycznych, sportowych oraz tych
związanych
bezpośrednio
z
nauczanym
przedmiotem (dni biologa, potyczki językowe,
maratony matematyczne itp.)

Aby „duch maratonu matematycznego” nie zniknął,
25.05. odbył się w naszej szkole „Mini maraton”
matematyczny dla gimnazjalistów z naszego
powiatu (Wzięło w nim udział 29 uczniów, którzy
w czasie 5 godzin mieli do rozwiązania 50 zadań
o różnym stopniu trudności) oraz „Potyczki”
matematyczne naszych pierwszoklasistów.
W „Mini maratonie” gimnazjalnym zwycięzcami
zostali
następujący
uczniowie:
Krzysztof
Szymankiewicz I miejsce (Gimnazjum w Nowym
Mieście Lub.), Daria Socha II miejsce (Gimnazjum
w Mrocznie), Damian Kreński II miejsce
(Gimnazjum w Mrocznie) oraz Natalia Ziółkowska
III miejsce (Gimnazjum w Marzęcicach).
W „Potyczkach matematycznych” zwycięzcami
zostali uczniowie klasy I c LO o profilu
matematyczno-technicznym – Kornelia Fimiarz,
Agata
Kozera
oraz
Przemysław
Paśko.
Gratulujemy.

„MARATON” MATEMATYCZNY

Ten regionalny konkurs ma swoją tradycję już od
roku 2000. W tym roku (10.03) odbyła się już jego
XVI edycja, na której gościliśmy uczniów nie tylko
z naszego powiatu, ale i z ościennych: iławskiego
brodnickiego i działdowskiego. Forma tego
konkursu jest dla uczniów dość wyczerpująca.
Przez 9 godzin (8.00 – 18.00) mają do rozwiązania
100 zadań o różnym stopniu trudności
obejmujących wiadomości
z zakresu matury
rozszerzonej. Jak dotąd – na szczęście – wszyscy
uczestnicy opuszczali salę zdrowi i uśmiechnięci.
W bieżącym roku w potyczkach wzięło udział 21
uczniów. Laureatem pierwszego miejsca został
Maciej Grabowski, uczeń z ZS im. S. Żeromskiego
w Działdowie, drugie miejsce zajęła Beata
Pawlikowska z ZS im. S. Żeromskiego w Iławie,
a trzecie medalowe miejsce przypadło uczennicy
naszego LO Adriannie Zalewskiej z klasy III c. Ada
na 100 zadań rozwiązała bezbłędnie 65, zaś do
drugiego miejsca zabrakło jej zaledwie 5 punktów.
Naszą uczennicę przygotowywała do konkursu pani
A. Resicka. Pozostali uczestnicy naszej szkoły
wypadli również dobrze. W pierwszej dziesiątce
znaleźli się: Dawid Brzozowski (6 miejsce), Kinga
Ziółkowska (8 miejsce) i Marek Zagórski (10
miejsce). W „maratonie” wzięły również udział
Wiktoria Rogozińska i Daria Mikczyńska z klasy
matematyczno-technicznej.
Goniec Nowomiejski – nr 45

Fot. Zwycięzcy „Maratonu” matematycznego wraz ze
swoimi nauczycielami, dyrekcją szkoły i panią Katarzyną
Trzaskalską, wicestarostą powiatu nowomiejskiego.

Fot. Zwycięzcy „Mini maratonu” matematycznego dla
gimnazjalistów wraz ze swoimi opiekunami.
............................................................................................
W tegorocznej XXV edycji Międzynarodowego
Konkursu Matematycznego „Kangur” dwoje naszych
uczniów: Kornelia Fimiarz i Ada Zalewska otrzymało
wyróżnienie.
……………………………………………………………
Dawid Brzozowski, Daria Mikczyńska i Ada Zalewska
zostali finalistami Wojewódzkiego Konkursu Matetycznego organizowanego przez Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową w Elblągu.
Gratulujemy wszystkim matematykom i ich opiekunom.
(Red.)
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Narodowy Program

i nauczycieli z zakresu wyszukiwania ukrytych
zasobów i sieci oraz tworzenia interaktywnych
plakatów we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Zaplanowano szkolenia
dla kadry nauczycielskiej, współpracę z Instytutem
Pamięci Narodowej przy organizacji wystaw okolicznościowych oraz lekcji o historii najnowszej.
Ponadto nadal będziemy kontynuować współpracę
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w zakresie organizacji spotkań literackich.

Rozwoju Czytelnictwa
Zatwierdzony przez Radę Ministrów w X 2015
program dotyczy wspierania w latach 2016–2020
organów prowadzących szkoły oraz biblioteki
w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów
przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
W przypadku naszej szkoły tegoroczne dofinansowanie wyniosło 15 tys. zł (w tym 20 % wkładu
własnego). Program jest odpowiedzią na niski poziom czytelnictwa w kraju i sposobem zapobiegania
tej negatywnej tendencji poprzez stwarzanie warunków dla jego wzrostu.
Nasza biblioteka zaplanowała wiele przedsięwzięć
związanych z programem. Będą to między innymi:
szkolny projekt pod hasłem "Czytam więc jestem".
W jego ramach uczniowie będą
uczestniczyli
w konkursach: "Czytanie jest cool" (fotograficznym,
plastycznym i happeningu czytelniczym skierowanym do uczniów naszej szkoły i środowiska lokalnego), Spotkanie z Norwidem czyli czytanie poezji
wieszcza przez uczniów, nauczycieli, absolwentów
i zaproszonych gości, „Książki, od których wszystko się zaczęło" (prezentacja książek z dzieciństwa
przez uczniów, nauczycieli oraz przedstawicieli
władz lokalnych), w konkursach literackich dla
uczniów "Życie i twórczość C.K.Norwida" oraz
"Czytam więc wiem" (międzyklasowy turniej znajomości lektur szkolnych), obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, organizacja
Święta Biblioteki. Zorganizowanie dyskusji panelowej na tema, "Ekranizacja czy adaptacja dzieł
literackich", realizacja projektu edukacyjnego "Biografie wybranych artystów przedmiotem wyjścia do
interpretacji ich twórczości", włączenie się do akcji
"Cała Polska czyta dzieciom".
Zaplanowaliśmy również działania we współpracy
ze środowiskiem lokalnym. Współpracę z Miejską
Biblioteką im. Marii Bogusławskiej w organizacji
akcji „Noc Bibliotek”, udział uczniów w Dyskusyjnym Klubie Książki. We współpracy z Biblioteką
Pedagogiczną organizację warsztatów dla uczniów
Goniec Nowomiejski – nr 45

Wielkie zbiorowe czytanie,
tym razem „Pana Tadeusza”

„Książka łączy pokolenia”

Skąd mamy książki?

Tekst. J.G./ Fot. Z. Ś. i J.G.
maj - czerwiec 2016
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OLIMPIADY - KONKURSY - ZAWODY
Karolina
Szymankiewicz
Finalistka z wyróżnieniem
40. Olimpiady Artystycznej

Paweł Suszyński
i Patryk Pawłowski
Finaliści IX Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego”

Zuzanna Mierzyńska
Zdobywczyni I miejsca na
Ogólnopolskim
Konkursie
”Bliżej Norwida” w kategorii
plastycznej interpretacji wiersza. Zuzia jest uczennicą klasy
I e LO, a jej ulubiony przedmiot to wiedza o kulturze. Gratulujemy.

Dominik Światkowski

Karolina jest uczennicą kl. II a
LO. Interesuje się historią sztuki, a zwłaszcza malarstwem.
W wolnych chwilach maluje,
dużo czyta i uczy się włoskiego. Opiekunem Karoliny jest
pan prof. T. Banowski.
Gratulujemy.

Sylwia Lewicka
Laureatka XXXII Festiwalu
Piosenki Francuskiej w Nidzicy

Paweł (po lewej) to tegoroczny
absolwent naszej szkoły i jednocześnie ubiegłoroczny laureat tej olimpiady. Patryk jest
uczniem klasy II d LO i interesuje się przede wszystkim historią Polski. W olimpiadzie
szczebla centralnego musieli
wykazać się doskonałą znajomością epoki (1531-1683) oraz
wiedzą z filmu, literatury, geografii militarnej, broni i barwy,
znajomości eksponatów, malarstwa i oprowadzania po obiektach stolicy. Patryk został również zwycięzcą wojewódzkiego
Konkursu Wiedzy o Regionie
Warmińsko-Mazurskim. Opiekunem uczniów jest pan prof.
B. Bartkowski, nauczyciel historii. Gratulujemy.

Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP, uczestnik regionalnej Olimpiady
Wiedzy o Prawie, muzyk,
aranżer i wokalista. Interesuje
się problemami współczesności, Stanami Zjednoczonymi
oraz historią. Miłośnik sportu
(uprawia siatkówkę oraz golf).
W wolnym czasie komponuje.
Jest również laureatem ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej
Norwida” w kategorii poezji
śpiewanej. Gratulujemy.

Oliwia Mowińska

Andżelika Orzechowska

Sylwia jest wokalistką z wieloma sukcesami (również o zasięgu ogólnopolskim). Tym razem w nagrodę pojedzie na kilkunastodniowy pobyt do Francji. Sylwia jest uczennicą klasy
I a LO o profilu humanistycznym i interesuje ją dobra muzyka i – oczywiście – śpiew.
Opiekunką Sylwii jest pani
prof. L. Paczkowska, nauczycielka języka francuskiego.
Gratulujemy.

Laureatka III konkursu organizowanego przez UWM w Olsztynie pt. „ Rodzina – tu wszystko się zaczyna”. Wrażliwość
ukazania wartości rodzinnych
oraz bogaty materiał ilustracyjny, przyczyniły się do sukcesu
naszej uczennicy. Gratulujemy.
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Laureatka I miejsca ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej Norwida” w kategorii poezji śpiewanej. Utalentowana wokalistka, zdobywczyni wielu nagród
na festiwalach wokalnych o zasięgu ogólnopolskim (m.in.
Złote Aplauzy w Koninie). Jest
ozdobą wielu imprez artystycznych i jako absolwentka Szkoły
Muzycznej czuje się równie
dobrze w każdym repertuarze
wokalnym. Gratulujemy.
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DZIEŃ BIOLOGA
24 maja bieżącego roku
obchodziliśmy w naszej szkole
Dzień Biologa. W sali konferencyjnej odbył się wykład
odkrywający przed słuchaczami tajniki snu i marzeń sennych. Zagadnienie to opracowały i w ciekawy sposób
zaprezentowały
absolwentki
klasy 3b: Izabela Jastrzębska
oraz
Marta
Domżalska.
Natomiast na boisku szkolnym
uczniowie z klas: I b, I e, II b
oraz II e przygotowali stoiska
tematyczne.

Można było dowiedzieć się,
jak
wygląda
szkielet
kręgowców, pogłębić swoją
wiedzę
na
temat
zasad
zdrowego odżywiania się czy
też dowiedzieć się, na jakich
kierunkach studiów wymagana
jest matura rozszerzona
z biologii. Uczniowie zostali
też zapoznani z niezwykle
ważnymi informacjami na
temat chorób odkleszczowych.
Na zwiedzających czekały też
stanowiska,
przy
których
można było zaobserwować
życie w kropli wody
czy
przeprowadzić doświadczenie
na obecność plamki ślepej oraz
własnoręcznie (!) „wyprodukować” naturalne kosmetyki:
peeling i błyszczyk. Natomiast
przedstawiciele
Szkolnego
Koła
Przyjaciół Zwierząt
CANIS propagowali tematykę
prozwierzęcą i zachęcali do
opieki nad czworonogami. Na
zwiedzających czekały atrakcje
kulinarne: ziemniaczki z grilla,
świeże i pożywne surówki, a na
deser – oryginalne ciasteczka
w kształcie psich łapek.

Po odwiedzeniu wszystkich
stanowisk
wielu
uczniów
rozwiązywało test, którego
celem było usystematyzowanie
i sprawdzenie zdobytej wiedzy.
Wyniki
konkursu
zostały
ogłoszone na uroczystym apelu
z okazji zakończenia roku
szkolnego – na najlepszych
czekały nagrody.

Dzień Biologa organizowany
jest w Zespole Szkół im. C. K.
Norwida od kilku lat i na stałe
wszedł do kalendarza imprez
szkolnych. Jak zwykle, celem
podejmowanych działań jest
pogłębianie wiedzy na temat
funkcjonowania człowieka oraz
jego miejsca w świecie
przyrody. Istotnym aspektem
jest też promowanie zachowań
prozdrowotnych, i prospołecznych. Pani Paulina Orłowska,
inicjatorka, a także główna
organizatorka i koordynatorka
imprezy, dziękuje za udział
w tegorocznych obchodach
i zaprasza na kolejną edycję już
za rok. Współorganizatorką
Dnia Biologa w tym roku była
Pani Justyna Haska. (Fot. R.K.)
Tekst: Beata Zielińska

„EKSPERYMENTUJ
Z NORWIDEM”
Dnia 2 czerwca br. dziewczęta
z klasy 1b LO, pod opieką
pani
Pauliny
Orłowskiej
zorganizowały akcję - Dzień
Doświadczeń „Eksperymentuj
z Norwidem” dla dzieci ze
Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Nowym Mieście
Lubawskim. Okazuje się, że
najlepszym sposobem
na
zaspokojenie każdej naturalnej
ciekawości dziecka są zabawy
badawcze i doświadczenia.
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Czyli, jak mawiał Konfucjusz:
„Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż, a zapamiętam, pozwól
mi
działać,
wówczas
zrozumiem” . Chociaż niektóre
eksperymenty
wydają
się
trudne, to dają dziecku okazję
do odkrywania i zgłębiania
fascynującego świata przyrody.
Celem zabaw badawczych było
pobudzanie
dziecka
do
myślenia oraz poszukiwania,
a przede
wszystkim
do
działania, wyjaśniania oraz
ustalania wniosków. Dzieciaki
były zachwycone i bardzo
zainteresowane, a dziewczęta
zadowolone z własnej pracy.
Gratulujemy pomysłu. (Red.)

WIECZÓR TWÓRCZOŚCI
LITERACKIEJ

22 czerwca w auli szkolnej
odbył się wieczór twórczości
literackiej, podczas którego
uczniowie
zaprezentowali
swoje wiersze. W spotkaniu
zorganizowanym przez pana
Tadeusza
Banowskiego,
nauczyciela języka polskiego,
wzięli
udział
zaproszeni
rodzice,
nauczyciele
oraz
krewni i znajomi uczniów.
Wieczór urozmaiciły utwory
z gatunku poezji śpiewanej.
Wszyscy zebrani byli pod
wrażeniem
profesjonalizmu
oraz artystycznej dojrzałości
uczestników. (Red.)
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TRZY KRAJE W PIĘĆ DNI
Od wielu lat w naszej szkole istnieje tradycja
organizacji klasowych wycieczek. Pod koniec maja
z niesamowitej podróży po Wrocławiu,
Karkonoszach, Szwajcarii Czeskiej i Saskiej,
Dreźnie i Berlinie wrócili uczniowie klas IIa, IIb
i IIc wraz z wychowawcami - paniami Elżbietą
Szcześniak i Aliną Dziekońską oraz panem
Wojciechem Paczkowskim. Po pięciu dniach
zmagań z żywiołami, górami, hotelami i obcymi
językami jesteśmy już z powrotem w naszym
liceum cali i zdrowi, jednakże z bagażem
niezapomnianych przeżyć. Przez ten naprawdę
krótki czas poznaliśmy się bliżej - spędziliśmy
razem bardzo dużo czasu, który z pewnością nie
zostanie zapomniany i pozostawi wiele wspomnień.

Klasa II a LO

Pierwszego dnia zwiedziliśmy Afrikarium oraz
malowniczy Wrocław. Kolejnego pokonywaliśmy
własne słabości, zdobywając karkonoskie szczyty.
Trzeba przyznać, że pogoda w górach bywa
zmienna, deszcz dał się we znaki wszystkim
uczestnikom, co nie wpłynęło negatywnie na nasze
nastawienie do dalszych atrakcji. Następnym
punktem wycieczki była malownicza Szwajcaria
Czeska, w której zwiedziliśmy między innymi
Prawczicką Bramę - największą naturalną bramę
skalną w Europie. (fot.)

W blasku wschodzącego słońca podziwialiśmy
piękno Saksonii. W planie naszej wycieczki nie
mogło zabraknąć Drezna (fot.) najpiękniejszego
miasta, jakie kiedykolwiek było nam dane
zwiedzać.

Pomimo że na spacer po mieście mieliśmy
zaledwie kilka godzin, ta krótka chwila
wystarczyła, aby dostrzec urok tego miejsca.
Jedynym minusem okazały się nieznacznie
zawyżone ceny w sklepach. Kolejnym kierunkiem
naszej podróży był Berlin, do którego
wyruszyliśmy w czwartek po południu. Wieczorem
dotarliśmy do stolicy Niemiec, gdzie czekał już na
nas ciepły posiłek. Zameldowaliśmy się w hostelu
na ostatni nocleg. Rano wyruszyliśmy na podbój
Berlina. Ważnym dla nas miejscem okazał się Mur
Berliński - system umocnień, który dzielił ową
metropolię na część wschodnią i zachodnią, liczył
około 156 kilometrów. W towarzystwie pani
przewodnik obejrzeliśmy miejsca reprezentatywne
dla obecnej stolicy naszych zachodnich sąsiadów.
Wróciliśmy zmęczeni i stęsknieni za Polską,
ale jednocześnie zadowoleni z wycieczki.

Twierdza Königstein

Doświadczenie, które zdobyliśmy, jest na wagę
złota, nie do uzyskania podczas oglądania
Discovery. Żaden film nie odda widoku
rozciągającego się ze szczytu Szrenicy na żywo.
Wszystkie trudności straciły znaczenie, gdy
znaleźliśmy się na szczycie i mogliśmy podziwiać
scenerię. Zobaczyliśmy kawałek pięknego świata
i w pełni nas to satysfakcjonuje. Śmiało możemy
rzec, że nie żałujemy wyjazdu, a nawet polecamy
wypady w ten rejon Europy.
Magda Kłosowska, kl. IIa LO
Adrian Grugiel, kl. II a LO
Goniec Nowomiejski – nr 45
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WYWIAD
Z
RAFAŁEM
ZIÓŁKOWSKIM
- ZWYCIĘZCĄ

- Jasne, działam w ochotniczej straży pożarnej.
Jeżdżę wraz z kolegami na akcje, ale przede
wszystkim nasza służba polega na utrzymaniu
kultury i tradycji strażackich, a także zapewnieniu
atrakcji dla uczestników okolicznych festynów.
- Czym zajmujesz się w wolnym czasie?
Przede wszystkim hodowlą zwierząt, między
innymi drobiu ozdobnego, w której mogę
pochwalić się znaczącymi
osiągnięciami na
wystawach krajowych jak i międzynarodowych.

PLEBISCYTU

- Wiem również, że aktywnie uprawiasz sport.

„OŚMIU

- Tak. Trenuję także długodystansową jazdę
rowerem oraz bieganie, nieźle sobie radzę w biegach przełajowych oraz na dystansie 10 km.
- Dziękuje za wywiad i życzę dalszych sukcesów.

WSPANIAŁYCH”

Dominik Światkowski, kl. II a LO
- Cześć. Jak wiadomo w ostatnim czasie zdobyłeś
najwięcej
punktów
w
plebiscycie
„Ośmiu
Wspaniałych Powiatu Nowomiejskiego”. Opowiedz
nam na początek czym w ogóle jest ten plebiscyt.

- Ma on wyłonić najaktywniejsze osoby z naszego
regionu. Przede wszystkim zaangażowane i oddane
społecznie, ale przypuszczam, iż ważnym kryterium
było także wykorzystanie swoich talentów do
realizacji postawionych sobie celów. W skład
kapituły powołanej przez pana starostę A. Ochlaka
wchodzili: ksiądz J. Maciejko, wicestarosta pani
K. Trzaskalska, redaktor naczelny „Gazety Nowomiejskiej” S.R.Ulatowski, historyk regionu pan
A. Korecki oraz Pełnomocnik Zarządu Powiatu ds.
Organizacji
Pozarządowych
pani
J.Haska.
- Jak się czujesz po otrzymaniu tego wyróżnienia
oraz docenieniu Twojej ciężkiej pracy i poświęceń?

- Na pewno jestem szczęśliwy, że praca, którą
wykonuję, została doceniona. Choć podczas działań
charytatywnych głównym wyróżnieniem i największą motywacją jest efekt końcowy, to jednak ta
nagroda napełnia mnie coraz większą energią do
dalszej pracy w coraz szerszym zakresie.
- Czy mógłbyś wspomnieć nam chociaż o części
organizowanych przez Ciebie akcji, jakiego rodzaju
przedsięwzięcia podejmowałeś i z jakim skutkiem?

- W ostatnim czasie zorganizowałem bieg charytatywny na 5 km dla Bartosza Piaseckiego - chłopca
chorego na nowotwór kości. Dzięki zaangażowaniu
ponad 200 osób udało się zebrać ponad 3000 zł. Nie
tak dawno współorganizowałem kolejny bieg charytatywny, tym razem w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku dla uczniów tej szkoły.

----------------------------------------------------

Pola Lednickie to kilkadziesiąt hektarów łąki, gdzie
rokrocznie w pierwszą sobotę czerwca na
Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 przybywa
prawie 100 tys. osób. Oczywiście, jak co roku nie
zabrakło tam reprezentantów naszej szkoły. W tym
roku uczestnicy otrzymali Pismo Święte, świecę,
książkę, śpiewnik i wizerunek ojca Jana, czyli
osoby, która była pomysłodawcą i inicjatorem tych
spotkań. Na początku spotkania zadaniem każdego
z uczestników imprezy było znalezienie sobie
miejsca wśród tłumu ludzi oraz rozłożenie karimaty
i swoich „bagaży”. Następnie wierni przyjmowali
Sakrament Pokuty i Pojednania. Potem przyszedł
czas na śpiewy i tańce, które wprawiły gości
w mistyczny nastrój. Później odbyła się msza
święta na polu i Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Na koniec uczestnicy spotkania mogli
przejść przez tzw. bramę miłosierdzia. Młodzież
z Norwida świetnie bawiła się na tegorocznym,
dwudziestym już, Spotkaniu Młodych LEDNICA
2000… a co najważniejsze miała szansę pogłębić
swoją wiarę.

- Domyślam się, że to dopiero początek i mała
namiastka tego, co dajesz i chcesz dawać ludziom
poprzez niezwykle ciężką pracę jaką jest aktywizacja
lokalnych społeczności. Wiem ile to sprawia trudności,
dlatego wszyscy, włącznie z wyżej wymienioną
kapitułą, doceniamy tego rodzaju działalność.
Jednakże czy oprócz obowiązków szkolnych
angażujesz się jeszcze w inne przedsięwzięcia?

Tekst i zdjęcie: Paulina Strzyżewska, kl. Ia LO
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Rok z perspektywy licealistki
Nowy rok szkolny, nowa szkoła, nowa klasa, nowy
wychowawca, nowe otoczenie...
Pierwszego września wszystko było takie „nowe”.
Niby szkolna kolej rzeczy, a jednak wyraźnie
czułam nutkę podniecenia wymieszaną z odrobiną
obawy i strachu. Przerażenie w oczach, pozornie
normalny wyraz twarzy, lecz w środku aż drżałam
i dygotałam na samą myśl o tym wszystkim, co
będzie się działo aż do wakacji. Mnóstwo obaw,
wyobrażeń, a także pytań pozostawionych bez
odpowiedzi. „Jak będzie? Czy dobrze wybrałam?
Czy to na pewno ten profil? Co się ze mną stanie,
jeśli nie zdam?”. Znów poczułam się, jakbym miała
pierwszy raz pójść do szkoły. Jednak tym razem
było inaczej. Mamusia już nie trzymała mnie za
rączkę i nie powtarzała w kółko, że będzie dobrze.
Wręcz przeciwnie – dostałam porządnego „kopa”
od życia i wskazówkę, by się nie poddawać i dążyć
do celu, by dorosnąć i dojrzeć. Czas wreszcie
zacząć nowe życie w nowej szkole. Pora wziąć
sprawy we własne ręce. Rok szkolny zaczął się
typowo. Najpierw apel i uroczyste powitanie,
następnie rozejście się do klas oraz poznanie
wychowawców. Jednak zdarzyło się coś jeszcze,
mianowicie otrzymałam klucz do swojej szafki.
Szafka w szkole? Cóż za luksus! Było to dla mnie
i wielu innych uczniów istną rewelacją i rewolucją
zarazem. Po wielu latach noszenia ciężkich
plecaków i toreb w końcu dostałam to, o czym
marzyłam – szafkę. Po jakże ważnym w mym
uczniowskim życiu wydarzeniu, nastąpił czas na
rozmowy i pogawędki, podczas których ja jako
wnikliwy obserwator zaczęłam „węszyć”. Na
celownik trafiła pani wychowawczyni. „Na oko”
miła. „Będzie dobrze” – pomyślałam, lecz zaraz
przypomniałam sobie stare, aczkolwiek mądre
porzekadło: „nie oceniaj książki po okładce” – tak
też zrobiłam. Zero opinii jak na razie. Z moich
rozmyślań i rozważań wyrwało mnie jedno dobitnie
wypowiedziane słowo – test. Jak to? Test?
Zdecydowanie nie było to to, o czym marzyłam
pierwszego września, ale jak trzeba, to trzeba. Z
dnia na dzień było coraz lepiej. Kulturalne
powitania, przedstawianie się, staranie się o dobre
pierwsze wrażenie, poznawanie nowych kolegów
i nauczycieli, zajęcia organizacyjne. Lekcja za
lekcją mijała w iście sielskiej atmosferze. Zanim się
obejrzałam był już październik. Jak powszechnie
wiadomo okres od października do grudnia jest
najbardziej „depresyjnym” okresem w ciągu całego
roku. Nie dość, że pogoda „pod psem”, to na
dodatek nic nam się nie chce, a i na świecie nic
nadzwyczajnego się nie dzieje. Natomiast w Norwidzie był to szał różnych akademii oraz
wszelakich konkursów i olimpiad, w których każdy
mógł sprawdzić swoje siły i możliwości. Wielu
uczniów osiągało sukcesy, większe lub mniejsze,
Goniec Nowomiejski – nr 45

dla wielu też okazało się, że poprzeczka wisi za
wysoko. Jednak to nie spowodowało, że zaczęli się
poddawać i chwała im za to! Ten depresyjny czas
minął w okamgnieniu. Nastał styczeń, czyli miesiąc
odnowy i realizowania postanowień noworocznych.
„Nowy rok, nowa ja”. Poprawianie ocen i
nadrabianie braków wiedzowych były na porządku
dziennym. Podsumowując, zwykły szkolny
miesiąc. Wiosną nasza szkoła została zalana falą
licznych festynów, w których wszyscy chętnie
brali udział, świetnie się bawili. Mogli posmakować
rożnych potraw, a także przyswoić wiedzę
potrzebną w dalszych etapach edukacji. Wszyscy
jakoś dotrwali do czerwca. Czerwiec – jak to
pięknie brzmi! W głowie tylko „leżing”, „plażing”
i „smażing”, a tu goni poprawa za poprawą,
zaliczenie za zaliczeniem. Za mną już rok nauki
w Norwidzie, jak się z tym czuję? Świetnie! Na
szczęście żadna z obaw nie była słuszna.
Oczywiście były wzloty i upadki, jednak można ten
rok podsumować pozytywnie. Liceum nie jest
przecież tak straszne jak mówią, a nauczyciele to
też ludzie, z którymi można się dogadać. Co
prawda, jest więcej nauki, ale czym jest kilka

nieprzespanych nocy w porównaniu do wspomnień
licealnych? No właśnie, błahostka! Reasumując,
życie licealistki jest cudowne! Liczę, iż pozostałe
lata, które spędzę w Norwidzie, przeminą tak miło
i przyjemnie, jak ten pierwszy rok!
Tekst i zdjęcie: Paulina Strzyżewska, kl. I a LO
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Rozmowy Niedokończone…
Zatroskany Edwardzie,

Nieszczęśliwy Dominiku,
Pewnie zastanawiasz się
skąd ten przymiotnik przy
Twoim imieniu. Otóż
nieszczęśliwy, gdyż ten
obecny system edukacyjny
skrzywdzi(ł) także Ciebie.
Sześcioletnią podstawową
edukację
zwieńczyłeś
bezsensownym
testem
szóstoklasisty,
trzyletni
pobyt w gimnazjum testami
gimnazjalnymi,
które są o wiele bardziej
potrzebne, aniżeli placówka, w których się do nich
przygotowujesz, za to wymagania stawiane przed
kończącym edukację w owej placówce są coraz
niższe. A co za rok? Za rok, kiedy zakwitną kasztany,
staniesz do owianej złej sławą matury. Spytasz mnie
pewnie Dominiku, co z nią nie tak? Otóż spieszę
z odpowiedzią. Tegoroczni abiturienci kształcili się
przez 12 lat w różnych szkołach tylko po to, żeby
jeden dzień zadecydował o ich przyszłości. A co
jeżeli (odpukać w niemalowane) którekolwiek z nich
akurat będzie miało "zły dzień" (każdy je miewa),
albo będzie się po prostu gorzej czuło (odpukać w
niemalowane dwa razy)? Tego akurat system nie
przewidział. Bo system jest bezlitosny. To jednak nie
jedyny absurd, któremu musimy się przeciwstawić na
naszej ścieżce. Jako humanista z całą pewnością
stwierdzam, że matematyka jest potrzebna w życiu.
Zastanawia mnie jednak fakt, czy jej obecność na
maturze jest konieczna - a już na pewno czy w tak
szerokim zakresie. Niewątpliwie "królowa nauk"
uczy logicznego myślenia oraz rozwija mózg, ale nie
widzę potrzeby obowiązkowego pisania z niej
matury. Tym bardziej, że nie polega ona na
prawidłowym wypisaniu i wyliczeniu PIT-u, tylko na
liczeniu pól deltoidów, sinusów, cosinusów oraz
innych "błahostek". A Ty co o tym wszystkim
myślisz, Dominiku? Czy Twoje zdanie jest tak samo
radykalne jak moje, czy masz do tego bardziej
"systemowe" podejście? Może "dobra zmiana" w tym
wypadku okaże się dobra i nasza Minister
Edukacji Narodowej, zrobi coś pożyteczniejszego
aniżeli przywrócenie do szkół drożdżówek? Kto
wie... Skoro już jesteśmy przy maturze, chciałbym
życzyć wszystkim rówieśnikom i młodszym
połamania piór, dobrego samopoczucia i wszystkiego
co potrzebne. Powodzenia na każdym przedmiocie.

Edward Klimek, kl. II a LO

Z przykrością muszę
stwierdzić, że nie sposób
się z Tobą nie zgodzić.
Od wielu już lat
jesteśmy ze wszystkich
stron „bombardowani”
informacjami na temat
matury, a także ciągłymi
zmianami w systemie
edukacji. Na przestrzeni
kilkudziesięciu już lat
próbowaliśmy, my, jako
Polacy, wielu rozwiązań.
Począwszy od siedmioletnich podstawówek
zastąpionych ośmioletnimi, aż do ogromnego
przedsięwzięcia jakim były cztery reformy premiera
Jerzego Buzka. Jedną z owych reform, niestety
najgorszą jak widać po latach, była właśnie reforma
edukacji. To wtedy powstały gimnazja, w oczach
wielu z nas instytucje skupiające młodzież
w najtrudniejszym wieku, skorą do agresji i często
skrajnie nieodpowiedzialną. Ta zróżnicowana
młodzież jest zobligowana do napisania testu,
o którym sam napisałeś, że jest bardziej potrzebny
niż placówki, w których się do nich skrupulatnie
przygotowujesz. Zwróć uwagę, Edku, że najlepsze
licea w Polsce i tak przeprowadzają własne testy,
często nie biorąc pod uwagę wyników egzaminów
państwowych. Podobnie sprawa wygląda z testami
szóstoklasistów. System, jak wspomniałeś, jest
bezlitosny, ale pokusiłbym się nawet o kolejne
przymiotniki. Jest z całą pewnością niewydolny,
bezproduktywny, nieskuteczny i wymaga leczenia,
ale... czy niesprawny lekarz zdoła go uleczyć? Prób
było już bardzo wiele i jakoś to wszystko
koegzystuje. Może "dobra zmiana" okaże się, jak
piszesz, dobra. Może drożdżówki to dopiero
zapowiedź. Kto wie... Na koniec zostawiłem to
tajemnicze i budzące grozę we wszystkich
pretendentach słowo "matura". Za rok obaj do niej
przystąpimy. To maj okaże się miesiącem
egzaminacyjnej próby oraz walki o jak najlepszy
wynik. Oczywiście każdy może mieć wtedy ten
"gorszy dzień", ale poszukajmy pozytywów.
System zakłada, że każdy będzie w ten dzień
uśmiechnięty, ukontentowany i radosny jak
skowronek. :) Kiedyś ta cała szkolna nauka musi
się zakończyć. Dla wielu zaczyna się tu dorosłość,
i już jako dorośli weźmiemy długopisy do rąk
i przebrniemy przez nią jak (prawie) każdy młody
człowiek. Ty, Edku, życzysz wszystkiego co
potrzebne. Ja natomiast życzę, aby maj dla każdego
maturzysty był najpiękniejszym majem w życiu.

rys. Karolina Szymankiewicz
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